Nyhetsbrev februari 2018

Göteborgs konståkningsklubb singel
gkk.se

Hej på er!
Vi avslutade 2017 med en mycket lyckad julshow i Astrid
Lindgrens värld med flera av hennes välkända figurer. På
klubbens facebook-sida för medlemmar finns bilder och
filmsnuttar att titta på.
Vi fick också det glädjande beskedet att Joanna den
29 december blev mamma till Edvin och Elise.
Flera tävlingar har under det nya året redan genomförts med
många fina resultat och prestationer. Vi har också arrangerat
vår egen stjärntävling Flygskäret, även där med många fina
resultat för klubbens räkning. Tack till alla föräldrar och åkare
som ställde upp och gjorde så att tävlingen gick att
genomföra.

Kommande händelser
3-4 mars
Stjärntävling i Askim –
Askimspiruetten

3-4 mars
A-tävling i Ulricehamn –
Energihoppet (reserv)

7 mars
Skridskoslipning
Bokningslänk finns på hemsidan

Ett test är genomfört och det kommer inom kort att bli
ytterligare ett. Vi letar just nu domare. Mer info till berörda
kommer i separat utskick.
I början av februari hade Göteborgs kommun en hälsovecka
där GKK medverkade i Isdala ishall. Skridskoskoletränare
visade upp sina program och höll lektion och lekar på isen.
Vi har under det nya året fått två nya medlemmar i klubben Ingrid Lindén Nilsson som närmast kommer från Lerum och
åker nu i A2:1. F.d landslagsåkaren Isabelle Olsson från Mörrum
har flyttat till Göteborg för att jobba och kommer att åka
några ströpass i veckan hos oss. Varmt välkomna!

10-11 mars
A-tävling i Kungsbacka Vårkristallen

17-18 mars
Klubbtävling i Marconi Kristallcupen

13-15 april
Elitseriefinal i Mörrum

Schemaändringar
Pga hästtävlingar i Wallenstam kommer vi under vecka 8 och 9 att få ändrat schema.
Särskilt mail har skickats ut till berörda grupper.
Gyllene skridskon
Förbundet planerar att genomföra Gyllene skridskon den 27 mars i Frölundaborg. Gyllene
skridskon är en showtävling dit distriktets alla klubbar är välkomna. Vinnande klubb blir

distriktsmästare i show 2018 och innehar vandringspokalen under ett år. Klubben får också
en prissumma på 3 000 kr.
Alla åkare som är intresserade av att delta i Gyllene skridskon skickar ett mail till
kansli@gkk.se senast 25 februari.
Förutom att åkare från olika klubbar deltar blir vi föräldrar även delaktiga genom att
bemanna eller få bidra med bakverk. Så fort vi fått mer information från förbundet
återkommer vi med vad just GKK blir tilldelade för uppgift. Ni föräldrar som inte kunnat
bemanna våra tävlingar har här möjligheten att göra en insats.
Göteborgsvarvet 2018
Som tidigare år har klubben fått förmånen att tjäna lite extra pengar genom att bemanna
Göteborgsvarvet i maj. Även här har ni som missat arbetspass på våra tävlingar chansen
att göra en insats för klubben. Planeringen är i full gång och vi återkommer med mer
information.
Elitlicens
Svenska Konståkningsförbundet har beslutat att införa en Elitlicens för landets
konståkningsföreningar från och med säsongen 2018/2019. För att få en elitlicens ställs
krav på oss som förening. Vi kommer under våren att genomföra flera utbildningar för
såväl tränare, styrelse, åkare som föräldrar. För att klubben ska få en licens är det mycket
viktigt att så många som möjligt deltar på utbildningarna. Mer information och datum för
utbildningar kommer inom kort. Gå gärna in på svenskkonstakning.se och läs mer om
Elitlicensen och vad den innebär.
Eftersäsong
Just nu inväntar vi besked från kommunen om vilka ishallar som kommer hålla öppet
under eftersäsongen. Så fort vi vet kommer vi att skicka in våra önskemål om istider, och
därefter kommer vi få besked om vilka tider som tilldelats GKK. Målet är att få samma
schema som i fjol med lediga helger. För nya medlemmar vill vi informera om att
eftersäsongsschemat kommer att variera från vecka till vecka, och ser inte ut som
schemat på huvudsäsong med fasta tider.
Eftersäsongen startar vecka 15 och pågår till och med vecka 24. Ingen träning under
påsklovsveckan förutom för de åkare som fortfarande tävlar.
Man kan redan nu gå in på vår hemsida och anmäla sig till eftersäsongen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

